
Oversikt og eksterne tilsyn i Sørlandet sykehus HF 

1. tertial 2019 

Referanse 
Dato 

Tilsynsorgan Tilsynsobjekt Tema Status Ant.avvik 
Åpne avvik 

15/07783 
19.12.14 

Brannvesen SSA Brannteknisk 
tilstand 

Åpen 
 

2 
1 

18/06863 
12.-13.16.18 

Fylkesmannen BUA SSK Barns som 
pårørende 

Svar sendt FM 1 
1 

18/05997 
11./27.09.18 

Fylkesmannen DPS Aust-Agder 
DPS Lister 

Tilbud til pasienter 
med tvunget psykisk 
helsevern uten 
døgnopphold 

DPS AA åpen 1 
1 

16/01166 
12.-22.11.18 

Fylkesmannen SSHF Oppfølging av 
pasienter på post 
med sepsis eller 
mistanke om  sepsis 

Åpen 
Svarfrist 
01.06.19 

1 
1 

18/09486 
30.10.-
02.11.18 

Statens 
legemiddelverk 

Blodbanken 
SSHF 

 Åpen 
Svar sendt 
innen fristen 
09.01.19 

3 
3 

18/01639 
2018/2019 
 

Arbeidstilsynet PTSS 
ambulanse-
stasjoner 

HMS 
 

Åpen 
Frist 31.05.19 

30 
30 

 

18/04566 
04.05.18 

Brannvesen SSA  Åpen 
Rapport sendt 
27.06.18 

2 
0 

16/00345 Konsern-
revisjonen 

SSHF Revisjon av endret 
organisasjonsmodell 
SSHF 

Pågår 
Ferdig 
01.08.19 

2 
2 

Tilsyn 2019  

19/00987 
20.02.19 

Mattilsynet SSA 
Personalkantina 

Fareanalyse 
spiseklare 
produkter 
Sporbarhet råvarer 
Hygiene 
bufeservering 

Rapport 
mottatt 

3 

19/00547 
 

Fylkesmannen  Spesialisttjenester 
til utlokaliserte 
pasienter – 
kartlegging 

Rapporter 
sendt 
fylkesmannen 

 

19/00521 Fylkesmannen Flekkefjord 
kommune 
(ABUP 
informant) 

Kartleggingstilsyn 
Samhandling ABUP 
og Flekkefjord 
kommune for barn 
med psykiske 
utfordringer 

Svar sendt 
fylkesmannen 

 

19/04185 Fylkesmannen Farsund 
kommune 

Kartleggingstilsyn Svar sendt 
fylkesmannen 

 



Referanse 
Dato 

Tilsynsorgan Tilsynsobjekt Tema Status Ant.avvik 
Åpne avvik 

(ABUP 
Informant) 

Samhandling ABUP 
og Farsund 
kommune for barn 
med psykiske 
utfordringer 

19/02427 Helsetilsynet SSF Håndtering av blod 
og 
blodkomponenter 

Varsel mottatt  

 

  



Rapport: Eksterne tilsyn 2019 

Rapporten gjelder systemtilsyn gjennomført av eksterne tilsynsorganer som er rettet mot Sørlandet 

sykehus HF, 1. tertial 2019 

Referanse 
 

19/00987 
Fareanalyse - spiseklare produkter. Sporbarhet - råvarer. Rutiner for 
bufeservering 

Status Rapport mottatt 

Tilsynsorgan Mattilsynet 

Tilsynsobjekt SSA Personalkantina 

Tilsynsvarsel 29.01.2019 

Lovgrunnlag  Lov 19.des 2003 nr. 124 om matproduskjon og mattrygghet mv 
(matloven) 

 FOR 1994-12-15 nr 1187: Forskrift 15. des. 1994 nr. 1187 om 
internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen 
(internkontrollforskriften for næringsmidler) 

 FOR 2008-12-22 nr 1623: Forskrift 22. des. 2008 nr. 1623 om 
næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) 

Tema  Fareanalyse – spiseklare produkter 

 Sporbarhet – råvarer 

 Rutiner for bufeservering 

Problemstillinger  

Dato for tilsyn 20.02.2019 

Krav om opplysninger  Rutinebeskrivelser 

 Registreringer 

 Avviksrapporter 

 Annen relevant dokumentasjon 

Tilsynsrapport 27.02.2019 

Observasjoner/ 
Påpeking av plikt 

1. I Forskrift om næringsmiddelhygiene kapittel II artikkel 5. 
Fareanalyse og kritiske styringspunkter, står det at dere skal 
identifisere alle farer som må forebygges, fjernes eller reduseres til 
et akseptabeltnivå. Vi mener at dere ikke har vurdert farene ved 
bruk av frisk frukt og grønnsaker og påpeker derfor plikten til å 
etterleve regelverket. 

2. Frukt og grønnsaker som blir benyttet på fruktfat og til pynt blir 
vasket i en egen kum. De forskjellige fruktslag blir lagt i samme 
kum med kaldt vann. Der ligger de i 10 minutter før de tas opp av 
vannet. Når frukten eller grønnsakene ligger i sammen vann, kan 
det hvis en er uheldig, overføres bakterier og virus fra et produkt til 
alle. 

3. Når det gjelder sporing av råvarer som brukes på varmt-kjøkkenet, 
så påpeker vi plikten til å etterleve egne rutiner. I forskrift om 
internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen § 4 står 
det: Enhver som driver eller deltar i aktivitet som omfattes av 
denne forskriften plikter å påse at internkontrollen etterleves. 

Avslutning  

 

 

 



Referanse 
 

19/00547 
Spesialisttjenester til utlokaliserte pasienter – kartlegging 

Status Rapporter sendt fylkesmannen 

Tilsynsorgan Fylkesmannen 

Tilsynsobjekt Somatikk Kristiansand 

Tilsynsvarsel 10.01.2019 

Lovgrunnlag  Spesialisthelstjenesteloven § 2-2 

 Spesialisthelstjenesteloven § 3-4a og forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorstjenesten §§6 til 9 jf. § 5 

 Pasient og brukerrettighetsloven §§ 3-1 til § 3-3 

 Lov om statlige tilsyn med helse og omsorgstjenesten § 2 

 Tilsynsloven § 3 annet ledd 

Tema  Tilsynet undersøker om helseforetakene har identifisert 
utlokalisering som et risikoområde og iverksatt nødvendige 
risikoreduserende tiltak 

 Hvordan kompenseres det for risikoen ved at personell med 
relevant medisinskfaglig og sykepleiefaglig kompetanse er 
tilknyttet og fysisk befinner seg i en annen sengepost. Hvilke 
sikkerhetstiltak/sikkerhetsbarrierer er etablert? 

 Er pasienten, eventuelt pårørende, informert om utlokaliseringen? 

Problemstillinger  

Dato for tilsyn 12.-14.06.2019 

Krav om opplysninger 1. Helseforetaket gjennomfører en kartlegging av utlokaliserte 
pasienter og sender til Fylkesmannen 

2. Helseforetaket gjennomfører en egenvurdering 
(journalgjennomgang) i alle helseforetakets sykehus der det 
forekommer utlokalisering. 

Tilsynsrapport  

Funn/lovbrudd  

Tilbakemelding på 
funn/lovbrudd 

 

Avslutning  

 

 

Referanse 
 

19/00521 
Kartleggingstilsyn. Samhandling ABUP og Flekkefjord kommune for 
barn med psykiske utfordringer 

Status Svar sendt fylkesmannen 

Tilsynsorgan Fylkesmannen 

Tilsynsobjekt Flekkefjord Kommune 

Tilsynsvarsel 16.01.2019 

Lovgrunnlag  Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. av 30. 
mars 1984 nr. 15 (helsetilsynsloven) § 2 

Tema  Pasientforløp – samhandling mellom ABUP og Flekkefjord 
kommune angående barn med psykiske utfordringer 

 Fylkesmannen presiserer at det er Flekkefjord kommunes praksis 
som er gjenstand for tilsynet. Sørlandet sykehus, ABUP er kun 
informanter. 

Problemstillinger  Hva er gjort i kommunen forut for henvisningen til ABUP 



 Hva er gjort mens barnet er til behandling 

 Hva er gjort etter avsluttet behandling 

 Hva er kommunens praksis i saker som blir avvist av ABUP 

Krav om opplysninger  Rutinebeskrivelser/retningslinjer/prosedyrer knyttet til samarbeid 
og samhandling med skole og andre kommunale tjenester. 

 Samarbeidsavtale med Flekkefjord kommune. 

 De 20 siste henvisningene av barn 7-12 år fra Flekkefjord 
kommune, inkl. vurderinger, vedtak og underlagsdokumentasjon. 
Vi ønsker også henvisninger som er avvist. 

Tilbakemelding sendt 07.02.2019 

Tilsynsrapport  

Funn  

Avslutning  

 

 

Referanse 
 

19/04185 
Kartleggingstilsyn. Samhandling ABUP og Farsund kommune for barn 
med psykiske utfordringer 

Status Svar sendt fylkesmannen 

Tilsynsorgan Fylkesmannen 

Tilsynsobjekt Farsund kommune 

Tilsynsvarsel 15.03.2019 

Lovgrunnlag  Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. av 30. 
mars 1984 nr. 15 (helsetilsynsloven) § 2 

Tema  Pasientforløp – samhandling mellom ABUP og Farsund kommune 
angående barn med psykiske utfordringer 

 Fylkesmannen presiserer at det er Farsund kommunes praksis som 
er gjenstand for tilsynet. Sørlandet sykehus, ABUP er kun 
informanter. 

Problemstillinger  Hva er gjort i kommunen forut for henvisningen til ABUP 

 Hva er gjort mens barnet er til behandling 

 Hva er gjort etter avsluttet behandling 

 Hva er kommunens praksis i saker som blir avvist av ABUP 

Krav om opplysninger  De 20 siste henvisningene av barn 7-12 år fra Farsund kommune. 

 Fylkesmannen ønsker også tilsendt underlagsdokumentasjonen 
som følger henvisningene, samt ABUPs vurderinger og vedtak. 

 Fylkesmannen ønsker også henvisninger som er avvist. 

Tilbakemelding sendt 23.04.2019 

Tilsynsrapport  

Funn  

Avslutning  
 

Referanse 
 

19/02427 
Håndtering av blod og blodkomponenter 

Status Varsel mottatt 

Tilsynsorgan Helsetilsynet 

Tilsynsobjekt SSF 

Tilsynsvarsel 06.03.2019 



Lovgrunnlag  Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. 
(helsetilsynsloven) 

 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 

 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten (forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 
helsetjenesten) 

 Forskrift om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, 
distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og 
behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre 
(blodforskriften) 

Tema  Håndtering av blod og blodkomponenter 

Problemstillinger  Hindring av sykdomsoverføring via blod og blodkomponenter, 
herunder utvelgelse av blodgivere 

 Bestilling, valg, utlevering og transport av blod og 
blodkomponenter 

 Sporbarhet - mulighet til å identifisere blod og blodkomponenter 
fra giver til mottaker og omvendt, herunder identitetssikring 

Dato for tilsyn 22.-23.05.2019 

Krav om opplysninger  Utfylt egenrapportskjema med vedlegg må være sendt 
Helsetilsynet innen 26. april 2019 

Tilsynsrapport  

Funn/lovbrudd  

Avslutning  

 


